
Listă de prețuri print /cut / finisaje

material

Folie adezivă Orajet 3641 G 1370 mm 80,28 31,22 25%

mat/lucios
lăţime print laminare cașerare

1370 mm 75,82 31,22 25%

Hârtie foto 1370 mm 89,20 31,22 25%

Hârtie normală 120 g

Folie adezivă Orajet 3951G RA (cast) 1370 mm 178,40 156,10 35%

Folie adezivă Oracal 8510 1000 mm 133,80 25%

Folie adezivă Oracal 8510 1260 mm 168,59 25%

Folie adezivă Oracal 451 1000 mm 111,50 25%

Folie adezivă 3M 7725 SE  sablată 1220 mm 205,16 31,22 25%

Folie adezivă 3M 30-11 transparentă 1220 mm 80,28 31,22 25%

Folie adezivă reflectorizantă Oralite 5500 1220 mm 200,70 31,22 25%

Folie adezivă Window graphic Orafol 1370 mm 218,54 156,10

Roll-Up polipropilenă 914   mm 93,66

Canvas 1270 mm 129,34

Hârtie sintetică Tyvek 1370 mm 151,64 25%

Folie imprimabilă personalizare textile - Colorprint 500  mm 124,88

Folie personalizare textile - Videoflex 500  mm 60,00

Mesh 1370 mm 93,66

1370 mm 93,66

Banner blockout mat

Banner o faţă

914   mm 111,50

material dimensiune print transfer

Colorprint (folie personalizare textile) cm2 0,04 3,00 /poziţie



manopera preţ

Debitare margini 0,89 /ml 

Transfer termic 3,00 /poziţie

Cut - decupare folie  

Preţul total pentru decupare va fi ofertat după verificarea fișierului și măsurarea conturului de tăiere.
Fișiere acceptate: .ai,  .pdf  sau  .cdr (CorelDraw)

0.30 /ml  de contur

Cașerare folii adezive pe suprafeţe plane 25% din preţul materialului.

Cașerare folii adezive pe suprafeţe complexe (decorare auto) 35% din preţul materialului.

10 /mpFolie de transfer  

10 /ml / până la 200 de obiecteDecojire  

Important!

• Pentru lucrările mai complexe sau materialele  la care preţurile nu se regăsesc în listă, vă rugăm să solicitaţi ofertă de preţ.

• Preţurile din listă sunt exprimate în lei (RON) și nu conţin TVA.

• Preţurile nu includ machetarea,  pregătirea suprafeţelor pentru personalizare și nici deplasarea.

• Lista de preţ este valabilă 90 de zile începând cu data de 5 iulie 2012.

• Preţurile prezentate sunt calculate la metru liniar (unde nu se specifică altfel).

• Atunci când ești sub presiune poţi face greșeli, însă pentru a evita aceste neajunsuri, înainte de trimite fișierele către noi verifică
   check-list-ul publicat pe site-ul nostru la adresa www.creatives.ro/suport

• Profilele de culoare și culorile speciale (Pantone) au nevoie de condiţii speciale de funcţionare: monitoare calibrate,
   lumina controlată și cunoașterea materialelor ce urmează a fi prelucrate.
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